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 از ثیاحاد و اخبار حوزه در شاخص یتیشخص عنوان به یمجلس عالمه شهیاند در معرفت هینظر یبررس

 نوشتار نیا پژوهش مورد موضوع گرید یسو از کیتفک مکتب همان ای معارف اصحاب انیجر و سو کی

 اهل اتینظر توان یم ایآ. دارد وجود هینظر دو نیا انیم یا رابطه چه که است نیا مطرح پرسش. است

 دو نیا از کدام هر جداگانه سهیمقا با رو نیا از. دانست ثیحد اهل شهیاند از گرید یقرائت را کیتفک

 اتینظرا یهمگون که میافتی دست جهینت نیا به معارف اصحاب انیجر شتریب شناخت هدف با و انیجر

 در را مسئله نیا در کیتفک اهل اتینظر که گونه به است برخورار یتوجه قابل تشابه از دو نیا یمعرفت

 .دانست ثیحد اصحاب اتینظر همان دیبا واقع

 .یمجلس عالمه ک،یتفک مکتب ث،یحد اصحاب ،یشناس معرفت :هاواژه دیکل
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 مقدمه.1

 ثمباح از کند یم دایپ شناخت متعال خداوند به انسان چگونه که نیا و معرفت بحث

. اند گرفته آن قبال در یمتفاوت مواضع مختلف یفکر یها انیجر که است یاعتقاد مهم

 ای کیتفک اهل مانند یفکر معاصر یها انیجر و ث،یحد اصحاب فالسفه، متکلمان،

 عالمه نظر که شده تالش مقاله نیا در. هستند ها آن جمله از معارف اصحاب همان

 کی از دارد یا برجسته نقش و گاهیجا ثیدح حوزه در که یتیشخص عنوان به یمجلس

 جسته اتینظر نیا از کدام هر درباره. ردیگ قرار یبررس مورد معارف اصحاب نظر و سو

 یکار ردیگ قرار سهیمقا مورد که نیا یول است شده مطرح یا پراکنده مباحث ختهیگر

 چه دهد نشان که است صدد نیا در مقاله نیا. است نگرفته قرار توجه مورد که است

 یم ایآ دارد وجود معرفت بحث در کیتفک مکتب و ثیحد النیمتما نظر انیم یا رابطه

 در رو نیا از دانست؟ انیگرا ثیحد انیجر همان امتداد واقع در را انیکیتفک نظر توان

 خاستگاه دادن نشان جهت با و هیامام شهیاند در یفکر انیجر دو نیا نظر سهیمقا

 را انیکیتفک نظر دیبا ایگو که گرفت قرار بحث مورد موضوع کیتفک اهل یها شهیاند

 .دانست ثیحد اهل نظر همان

 یاصطالح و یلغو نظر از فطرت مفهوم.2

 از یزیچ شکافتن و( 55: 5ج 1414 منظور ابن) شکافتن یمعن به لغت در «فطر» کلمة

 و نشیآفر یمعنا به یبعد استعمال در(. 55: 1ج 1425 یاصفهان راغب) است طول

 «السَّموَاتِ فَاطِرَ» متعال خداوند قول نیدرا چنانکه. است شده گرفته کار به خلقت

: 3 ج 1375 یحیطر) است شده برده کار به خالق یمعنا به فاطر کلمة( 14: انعام)

 ، ابداع مفهوم کلمه نیا یبرا لغت کتب از یبعض(. 418: 7 ج 1410 یدیفراه ؛483

 کلمه چرا نکهیا)  932: 1 ج 1992 یشرتون) اندکرده ذکر زین را یابتکار جادیا و اختراع

 مقصود دیشا ست،ین روشن یدرست به اندبرده کار به زین نشیآفر یمعنا به را «فطرت»

 مکارم. )شودیم شکافته و دهیدر عدم پرده که است نیا نشیآفر الزمة مثالً که بوده نیا
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 دیبا آن یاصطالح یمعنا رد(.  193: 5ج 1387 یقرش ؛442: 16 ج 1387 یرازیش

 از مردم وجود در یتعالیخدا که است ینشیآفر و ابداع همان اهلل فطرت از منظور: گفت

 یبرا انسان در که است ییتوانا و روین همان آن و ساخته متمرکز یتعال یخدا شناخت

 تَهُمْسَأَلْ  َلئِنْ وَ »: است شده اشاره آن به زین اتیآ یبعض در که شده نهاده خدا شناخت

 «َفطَرَهُنَ یالَّذِ الْأَرْضِ  وَ السَّمَواتِ  رَبُّ  رَبُُّکمْ» ،(87: زخرف) «اهللُ  قُولُنَّیَ لَ خَلَقَهُمْ  مَّنْ

 (56: اءیانب)

 ،طریحی. )ستا همدآ.... و رموا ادراك ،نشدا و علم ،شناسایی ،شناختن معانی به معرفت

 رتقد ،نسانیا یهاارزش تهترینبرجس از یکی( 1372: 3/ 4228 ،معین ؛1378: 5/ 94

 در آن نقش و ننساا فتصرّ رتقد در قتد. ستا حقایق صحیح معرفت و شناخت

 یهاروش. دمیگیر تنشأ صحیح معرفت از نیز تحیا بهتر مهادا جهت برتر یمندهبهر

 و حقایق به نهاآ معرفت چگونگی از یبشر رفتار مختف تحاال و ندگیز نگوناگو

 هشد معرفی اتقو هاننساا یبرتر كمال ،نیآقر شنگر در. دبرمیخیز نناآ بینینجها

 هل: میفرماید کریم آنقر الذ و ستا ناپذیررنکاا یمرا ،معرفت و ناییدا فضیلت ماا ؛ستا

 و ستا هپسندید فعالیت و شتال گرا(  9 /مرز.)علمونی ال نیالذ و علمونی نیالذ یستوی

 ارزش( ع)معصومین تیاروا در د،بپرهیز سستی از ،ختهداپر تکاپو به باید ننساا

 از: »نددفرمو( ع)دقصا مماا. ستا هشد نستهدا صحیح معرفت به طمنو نهاآ سانیرنفع

 مماا آن از نیز:(  27/ 170 ،1398مجلسی.« )بجویید هبهر معرفت سیلهوبه خیر لعماا

 نسلما(  25/ 147: نهما« ).آن معرفت با مگر دنمیشو پذیرفته دعبا لعماا»: هشد نقل

 ثرا در نسماآ مالئک: »نددفرمو تحضر آن که میکند نقل( ص)مکرانبی از سیرفا

 اخد به معرفت ینا سیلهوبه و شندومیفر فخر سما مالئک به( ع)علی حق در معرفت

 هرچه گفت انمیتو معرفت نقش به توجه با(  40/ 64: نهما.« )میشوند متوسل

 با و دبو هداخو ساسیترا و مهمتر نیز آن رهبادر معرفت ،باشد مهمتر معرفت عموضو

( ع)حسین مماا الذ. ستا رفمعا هما اخد معرفت ،حق تحضر عظمت به توجه

 نیافرید را نبندگا نداوخد وه؛عبدهعرَفو اذا و هوُفرلیع لّاا دلعباا هللُا خَلَقَ ما: »نددهافرمو
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 بویهبنباا).« ختندداپر او دتعبا به پس ،نددکر اپید معرفت اوبه نچو و معرفت ایبر مگر

 و نشناسد را اخد کسی تا ایرز ؛ستا حق تحضر معرفت ،یتدعبو مهزال(  1/ 9 ،قمی

 در نظر و تفکر س،ساا همین بر و پذیرفت هدانخو را یتدعبو ،نفهمد را دخو بندگی

 .ستا الهیا جبوا ،معرفت

 یمجلس عالمه نگاه از خدا به یفطر معرفت .3

 منبع عنوان به رونیب از انسان عقل که است باور نیا بر جهل و عقل اتیروا در عالمه

 ناقص عقل به و هستند گمراه که است فالسفه روش نیا و ستین رفتهیپذ بخش معرفت

 یاختراع ریغ و یفلسف ریغ و یعرف عقل بلکه اند؛ کرده هیتک معرفت کسب یبرا خود

 اتنج شقاوت، و سعادت شر، و ریخ درك دنبال به ذاتا خود که است یا گونه به انسان

 را خدا قطعا کند تعقل و فتدیب کار به یوقت رو نیا از. است مضرت و منفعت و  هالکت و

 زین را ینید یها آموزه و نمود خواهد دییتأ را نید بودن ریخ و کرد خواهد درك

 و ذم مورد یفلسف و مستقل و منتزع عقل که دهد یم نشان عالمه. کرد خواهد قیتصد

 ریخ به قطعا که یهمگان و ساده عقل انداختن کار به بر تنها اتیروا و است اتیروا انکار

.  اند کرده دیتأک رساند خواهد خدا صفات و وجود به را انسان و دیرس خواهد نید بودن

 یم حاصل چگونه خدا شناخت و معرفت ن،ید و عقل ةرابط مورد در دگاهید نیا طبق

 نگونهیا سوال نیا به یمجلس عالمه بداهت؟ و فطرت با ای اکتساب و استدالل با ایآ شود؟

 زمانیکه معرفت است معتقد او. است انسان یبرا  و یفطر خدا معرفت که دهد یم پاسخ

 نیست شکى و دارد انصراف خدا شناسائى به شود گفته قیدبى و مطلق اخبار لسان در

 به را نوزاد عالقه چنانکه گذاشته بشر فطرت و سرشت در را خود شناسائى خدا که

 اغراض و تعصب از را خود چون کس هر که بطورى است ساخته او فطرى مادر پستان

 اول مرحله و کندمى قضاوت حکیم صانع وجود به عقلش کند خالى دنیوى پست

 تکمیل معرفت این شرعى ریاضات و عبادات توسط سپس آوردمى بدست را خداشناسى

 کاسب مراحل این تمام در بنده و میرسد الیقین حق و الیقین علم حد سر به تا شودمى
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 تبلیغ و دعوت در( ص) ائمه و انبیاء روش و آن محدث و موجد نه است معرفت طالب و

 . است  بوده طریقه همین

 قلوب به خداوند طرف از معارف همه یمجلس عالمه نگاه در که گفت دیبا حال هر به

 و اختیار دنبال به بندگان گرا البته.( 221: ص ،5ج 1403 ،یمجلس) شودمی القا بندگان

 زیاد و کم طاعات و اعمال سبب به و است  تدریجی معرفت این پس باشند حق انتخاب

 این مدعا این بر دلیل بهترین رسد می یقین درجه به انسان اینکه تا گردد می کامل یا

  نیمبی می اصحابشان و پیروان تکمیل در دین ائمه و پیغمبران سیره به توجه با که است

 اند نداه حواله غیر و  فالسفه کتب در جستجو و نظر و اکتساب به را خود یاران آنها که

 به سپس و نمودند می عقاید سایر و توحید به اقرار به دعوت را آنها اول مرتبه در بلکه

 باعث تا دادند می نفس تکمیل برای ها ریاضت و طاعات با عملی دستورهای آنها

 خود قول تایید برای عالمه.(  222-221ص ،2ج 1363 مجلسی،) .گردد آنها رستگاری

 این به خدا معرفت که: کند می ذکر المدینه فوائد در استرآبادی محدث از را سخنی

 فرستاده مخلوقات برای او طرف از معلمی باید اینکه و بدانیم عالم خالق را او که است

 الهام به خداوند که فطری امور آن از اوست غضب و رضایت مورد که آنچه اینکه تا شود

 را اینها خداوند گوید می عالمه. کند آگاه است داده قرار بندگان قلوب در خودش فطری

 سپس بفهمند را آنها که داده قرار آنها برای ییراهنماها و کرد خلق آنها دلهای در

 هر. داد قرار آنها در را نهی و امر و کرد نازل آنها بر کتاب و فرستاد آنها برای پیغمبر

 قرار را پیامبر صدق به یقین قلبش در خداوند باشد رسیده او به پیامبر دعوت که کس

 نیست کسی هیچ اینکه مورد در شد وارد ائمه از متواتری اخبار فرمایدمی بعد است داده

 خواه است، داده قرار را حق آن قلبش در خدا و است گردیده عرضه او بر حق اینکه مگر

 نقل استرآبادی مرحوم از زین یدیگر سخن عالمه. نماید ترك خواه و کند قبول را آن

 هم و جهان  خالق به نسبت شناخت اینکه مورد در دارد وجود بسیاری اخبار کندمی

 امور این تبین بلکه نیست ما اختیاری افعال جز ائمه و پیغمبر به نسبت شناخت چنین

 ۀعهد بر آنچه و است خداوند ۀعهد بر مختلف یها ببس به ها قلب در آنها دادن قرار و
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 داد قرار آنها  یها قلب در را معارف این خداوند اینکه از بعد که است این است خلق

 . نمایند معارف آن مقتضیات به عمل بر جدی تصمیم و نموده اقرار

. کند یم اشاره هم گرید ثیاحاد به یاکتساب ریغ معرفت دادن نشان یبرا یمجلس عالمه

 در بندگان به نسبت تکلیفی هیچ خداوند که است آن شیمحتوا که یثیحد در مثال

 معرفت کمال به فیتکل یا معرفت به تکلیف حتی بلکه است نداده خودش شناخت مورد

 و معارف همه که است این روایت ظاهر: دیگو یم است محال به تکلیف خدا طرف از

 به خداوند کردن تکلیف و نیستند کتسابیا و تحصیلی و هستند توقیفی ها شناخت

 بر حقی هیچ خداوند و باشدمی محال به تکلیف معارف این تحصیل مورد در بندگان

 به را خودش قبال اینکه مگر است نداده خودش به نسبت شناخت مورد در بندگان ۀعهد

 دخداون که وقتی که است این است بندگان ۀعهد بر که آنچه. باشد شناسانده آنها

 ؛ 223ص ،2ج 1363 مجلسی،.) نماید قبول را آن داد، آنها به را خودش معرفت

: ص ،5ج ،1403 باقر، محمد مجلسی، ؛187: ص ،13ج المتقین، روضة تا، یب مجلسی،

302). 

 یَعْرِفْ َلمْ مَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ قَالَ»: دیفرما یم گرید یحدیث در نیچن هم عالمه

 از مراد: دیگو یم عالمه.(  235: ص ،2ج 1363 همان،) «ال قَالَ  ءٌشَیْ عَلَیْهِ  هَلْ -یْئاً شَ

 اشیاء از مراد یا آن غیر و خداوند به معرفت حتی باشد می معارف و اشیاء عموم یا یش

 می پیدا علم آن به بندگان سبحان خداوند شناساندن با که است معرفت از خاصی نوع

 به نه کنند پیدا معرفت است الزم خاصی شیء به نه بندگان دیگو یم عالمه. کنند

 به که آن مگر کنیم نمی عذاب را کس هیچ ما که فرمایدمی خداوند چون. اشیاء عموم

 آن به معرفت آنگاه شد نازل رسول یامر در اگر رو نیا از. کنیم مبعوث رسول او سوی

 .شود یم بار آن مورد در فیتکل و الزم

 اللَّهَ  إِنَّ قَوْلِنَا مِنْ  إِنَّ»: دیفرما یم امام که «خلقه علی حجت» باب در یجلسم عالمه

 فِیهِ فَأَمَرَ اْلکِتَابَ عََلیْهِمُ  أَنْزَلَ وَ  رَسُولًا إَِلیْهِمْ  أَرْسَلَ ثُمَّ  عَرَّفَهُمْ  وَ  آَتاهُمْ بَِما الْعِبَادِ عََلى یَحْتَجُّ 
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: دیگو یم عالمه.( 280: ص ،2ج ، 1403 مجلسی،) «الصَِّیامِ وَ بِالصَّلَاۀِ  فِیهِ  أَمَرَ نَهَى وَ

 در فطری صورت به که باشد می سبحان خداوند معرفت اینجا در معرفت  از مراد شاید

 خود انفس و آفاق در روشن های نشانه دادن قرار با یا است شده داده قرار بندگان نهاد

 «إِلَیِْهمْ أَرْسَلَ ثُمَّ » که است جمله نیا امر ینبرا دلیل و است نموده معرفی بندگان به را

 انسان عذر نکهیا زین و شود می واقع خداوند یفطر معرفت از بعد رسول ارسال یعنی

 آن ترك یبرا را او و باشد داشته امر آن به نسبت آگاهی اینکه بدون خواستن را جاهل

 گرید یثیحد در.(  236-234: ص ،2ج ،1363 همان،. )دارد عقلی قبح کردن عقاب امر

.) «الَْعقْل اللَّهِ  بَیْنَ  وَ اْلعِبَادِ  بَیْنَ  ِفیمَا الْحُجَّةُ  وَ النَّبِیُّ  الِْعبَادِ  عََلى اللَّهِ  حُجَّةُ »: است آمده

 باقر، محمد مجلسی،  ؛25: ص ،1ج  تا ی،ب کلینی ؛244: ص ،12ج تا، یب  ،مجلسی

 بندگان بر خدا لیدل و حجت امبریپ: فرمودند( ع) صادق امام.(  80: ص ،1ج ،1363

 نیب فیما الحجه»: دیگو یم یمجلس. خداست و بندگان نیب لیدل و حجت عقل، و است

 و لیدل دارند، معرفت خدا وجود به خدا بندگان یفطر عقل با یعنی «اهلل نیب و العباد

 یاله بتموه که یعقل است؛ عقل وجود خدا شناخت در بندگانش و خدا نیب حجت

 آمدن با یعنی است بندگان بر خدا حجت امبریپ است آمده ثیحد در نکهیا و. است

. داشت نخواهند احکامش و صفات و خدا شناخت عدم در یعذر انسانها گرید امبریپ

 و درك و یرکیز اوست عقل انسان تیشخص هیپا و ستون: دهد یم ادامه عالمه

 عقل و است کامل انسان عقل با و ردیگ یم مهسرچش او عقل از انسان یدانائ و ینگهدار

 ائمه و علم نور به و یخدائ نور به عقلش چون و اوست کار دیکل و کننده نایب و راهنما

 یم رو نیا از بود خواهد دهیفهم و باهوش و ذاکر و حافظ و دانشمند شد دییتا نیطاهر

 و خدا یگانگی در و دبشناس را خود بدخواه و خواه ریخ و کجاست و چرا و چگونه داند

 و بیست روایت در عالمه..(  82،ص1ج 1363 مجلسی،.) شود خالص فرمانش به اعتراف

 ُمسْتَْدرِکاً کَانَ ذَِلکَ فَعَلَ فَإَِذا بِالطَّاعَةِ الِْإقْرَارَ وَ لِلَّهِ الَْوحْدَانِیَّةَ أَخْلَصَ وَ» : دیگو یم سوم

 وَ یَأْتِیهِ  أَیْنَ مِنْ وَ  هَاهُنَا ُهوَ ء شَیْ لِأَیِّ  وَ فِیهِ  هُوَ مَا یَعْرِفُ آت   هُوَ َما عََلى وَارِداً  وَ َفاتَ  لِمَا

 تا یب ، مجلسی ؛83: ص ،1ج همان،«)  الَْعقْل تَأْیِیدِ  ِمنْ کُلُّهُ  ذَِلکَ  وَ  صَائِرٌ هُوَ َما إِلَى

 نیا در را یقیحق یکتای انسان یعنی.( 25: ص ،1ج الکافی، کلینی، ؛243: ص ،12ج
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 یکیشر و اوست ذات نیع او صفات و ندارد جزء او نکهیا و خداست که بشناسد عالم

 و یذات دیتوح انسان خود عقل وبا. ستین پرستش ستهیشا او از ریغ یکس نکهیا و ندارد

 است یچراغ عقل. کند یم دایپ شناخت آن به و ابدی یم را اطاعت در دیتوح و یصفات

 انسان به یاله هیهد عقل نیا و بشناسد باطل از را حق راه تواند یم انسان آن با که

 ،1ج 1363 همان،.) شود یم کامل السالم همیعل تیب اهل تیهدا و علم نور با که است

 .(83ص

 هر نخست و آغاز»: داردمی بیان امام شده، نقل( ع) صادق امام از که گرید روایتی در

 خدا و رسد ینم انسان به یسود آن بدون که است عقل زیچ هر یآبادان و روین و زیچ

 خدا بندگان که است عقل با. است داده قرار خود خلق یبرا ینور و نتیز را عقل

 خدا تنها و. باشند یم او ریتدب تحت و آنهاست امور کننده ریتدب خدا تنها فهمند¬یم

 خلق از آنچه داخ بندگان که است عقل با. هستند یوفان رونده نیب از او ریغ و است یباق

 نند،یب یم که را روز و شب و ماه و دیخورش و نیزم و آسمان نند،یب یم خدا

 آمد و رفت) را نهایا امور که است یکس و دارند ای¬نندهیآفر نهایا همه که فهمند¬یم

 به. کند یم اداره بود خواهد هم بعد تنهای¬یب تا و بوده قبل تنهای¬یب از که( نهایا

 ینادان در و شناسند یم خوب از را بد و کوین از را زشت بندگان هک است عقل واسطه

. کند یم یراهنمائ آن به آنها عقل که است یزیچ نیا است نور علم در و است یکیتار

 و) کند یم تیکفا را خدا بندگان عقل، نیهم ایآ که شود یم عرض امام به یوقت سپس

 راهنمائی با عاقل همانا:  فرموند تحضر ؟(ستین ازین او کمال و تیهدا بر یگرید زیچ

 را او عقل همان با و است داده قرار او زینت و او پایه و ستون را آن خدا که عقلش

 آفریننده برای فهمد می و اوست پروردگار و است حق خدا یابد درمی کند، می هدایت

 اام است معصیتی و طاعت او برای و است داشتنی ناخوش و کراهت و است محبتی اش

 معصیتی یا طاعت و آن کراهت یا محبت آن به را او چیزی چه داند نمی انسان عقل

 اگر و نیست ممکن علم طلب با جز مطالب این به رسیدن که داند می و رساندمی

 طلب عاقل بر است واجب پس دهدنمی سودی را او عقلش نرسد اینها به علمش بوسیله
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 می فهمیده مطالب این از. ماند نخواهد پابرجا و استوار آن بدون که نماید ادب و علم

 بد از خوب و باطل از حق شناخت وسیله و ابزار عقل. است الهی ای هدیه عقل که شود

 با و علم نور با چراغ این اما نکند گم را راه که انسان هدایت برای است چراغی باشد، می

 نمی قدم بیراهه به و شناسد می چاه از را راه و شده نور پر السالم علیهم بیت اهل کمک

 می جزئی و کلی آورد، می برهان کند، می استدالل کند، می درك عقل وهمین. گذارد

 از که گفت دیبا جهینت در.( 96ص ،1ج 1363 همان،.) نماید می گیری نتیجه و کند

 وجود در خدا به معرفت اتیرو و اتیآ از دسته نیا بر دیتأک با یمجلس عالمه دگاهید

 .کرد خواهد دییتأ را خدا یخداداد عقل نیا به توجه با و است یفطر انسان

 ذر عالم در خدا به معرفت .4

 الَّتِی اْلفِطْرَۀِ مِنَ الْحَنِیفِیَّةُ  قَالَ  بِهِ مُشْرِِکینَ َغیْرَ لِلَّهِ حُنَفاءَ» حدیث ذیل در مجلسی عالمه

 آیه روم، ؛ 135: ص ،64ج1403 همان،) ،«اللَّه لِخَلْقِ تَبْدِیلَ  ال عَلَیْها النَّاسَ اللَّهُ  فَطَرَ

 از را ها انسان همه خداوند ذر عالم در: گوید می اللَّهِ لِخَلْقِ  تَْبدیلَ ال تفسیر در.( 30

 به قائل یا خدا به مومن و مسلمان آنها همه که حالی در آفرید آدم حضرت( صلب) ذریه

 در که عقالنی رویت با هم آن داد نشان آنها به را خودش خداوند و بودند الهی معرفت

 تا کرد را کار نیا خداوند چشم، با رویت یعنی است عینی رویت شبیه آشکاری و ظهور

 دنیا این و تکلیف دار در را او انسانها تا دهد رسوخ انسانها نهاد در را خودش معرفت

 نداشت وجود ذر عالم در معرفت آن و دادنمی انجام را کار این خدا اگر و بشناسند

 حدیث در را فطرت( ع) صادق امام. نداشتند را خدا شناخت قابلیت دنیا این در انسانها

 . است کرده تفسیر او به اعتراف و خدا معرفت پایه بر خلقت معنای به

 «هاللَّ َلیَقُولُنَّ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ مَنْ سَأَلْتَُهمْ لَئِنْ وَ» آیه یمجلس عالمه چنین هم

 انسان فطری معرفت یعنی معنا همین بر حمل را.( 135: ص ،1ج األنوار، بحار ،همان)

 آنها شان فطرت کافر چه و مسلمان چه ها انسان همه که است معتقد و است نموده ها

 .کند می هدایت خدا به نسبت معرفت به را
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 بر داللت که کند می نقل عسکری حسن امام به منسوب تفسیر از را روایتی عالمه زین

 امری معرفت اینکه خاطر به فرماید می و کند می خدا به نسبت معرفت بودن فطری

 عقاب و است معذور کند رها را آن و نرود معرفت کسب دنبال به کسی اگر است فطری

 نیاز علمی و عقلی استدالت و است کافی کند خدا به اقرار که اندازه همین و شود نمی

 خاصی گروه مخصوص بصیرت زیادی برای تنها عقلی های دقت گونه واین نیست

 نهاد در خداوند که است فطری امری معرفت که است آن خاطر به اینها همه و باشدمی

 و عرفان مراتب قبول در تعقلشان و مردم فهم میزان. است داده قرار ها انسان تک تک

 و کندی و وتندی ضعف و شدت و کیفیت و زیادی و کم حیث از اطمینان آوردن بدست

 است ضروری امری و باشد می فطری معرفت اصل که هرچند است متفاوت هم با... غیره

 به توجه با و باشد می متعدد خالئق و نفوس تعداد به الهی معرفت به رسیدن راههای

 می چنین هم و. است متفاوت هم معرفت کسب در آنها درجات انسانها علم و فهم

 این الزمه و. باشد می عزوجل خداوند آنها آشکارترین و موجودات ینظاهرتر که فرماید

 معنا این فهم برای را مثالی و باشد می معارف اولین خدا به معرفت که است این امر

 است کردن خیاطی و نوشتن حال در که را انسانی ما وقتی که گونه بدین کند ذکرمی

 او علم و قدرت و حیات پس چیزاست ینآشکارتر از این و است زنده او اینکه بینیم می

 صفات چون و است تر آشکار ما نزد او باطنی و ظاهری صفات بقیه از کردن خیاطی بر

 برخی بینم نمی ما را کدام هیچ مرضش و سالمت اخالق، غضب، شهوت، مثل باطنیش

 قدش، اندازه مثل داریم شک هم را دیگر برخی و شناسیم نمی هم را ظاهریش صفات از

 حیوان و اراده و علم قدرت، بودن، زنده مانند یصفات اما. اینها غیر و پوستش نگر

 اراده و قدرت و حیات ما چشم باشد الزم اینکه بدون باشد می آشکار صفات جز بودنش

 کردن خیاطی مشغول او که وقتی مگر نیستند شناخت قابل صفات این. ببیند را او

 یک تنها پس. شناسیم نمی را او صفات کنیم دقت خودش از غیر عالم تمام به اگر. است

 آشکار امری این که باشد می او کردن خیاطی همان که کند می او صفات بر داللت چیز

 درك حواسمان با را آنها یا کنیم می مشاهده ما که چیزهای تمام ضرورتاً. است واضح و
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 اینکه باالتر دهد می صفاتش سایر و قدرت و علم و خداوند وجود بر شهادت کنیم می

 مجلسی،.) ما قلوب ریتغی و ما های جسم و هستیم ما خود خدا وجود بر شاهد اولین

 ایمان تنها بندگان وظیفه و است خداوند جانب از معرفت پس.( 63-50ص ،7ج 1363

 بر یمرور با رو نیا از(  165ص ،4ج 1403 همان،.) است آن انکار عدم و اذعان و

 خدا معرفت شود یم معلوم خدا معرفت و فطرت باب ثیاحاد در یمجلس عالمه دگاهید

 با را خدا با معرفت د،یآ یم ایدن نیا به یوقت انسان یعنی. است ذر عالم به متعلق او نزد

 .  دارد همراه خود با یفطر صورت به را آن و آورد یم خود

 کیتفک مکتب در شناخت روش .5

 بر استداالل مقام در که یا بگونه است فطرت ک،یتفک مکتب در مهم اصول از یکی

 اصطالح در فطرت که رسد یم نظر  به رندیگ یم بهره آن از شانیادعاها  از یاریبس

 .رود یم بکار مصطللح یمعنا به تعقل مقابل در که است یفطر عقل با مرادف انیکیتفک

 اهلل باب آن و است مفتوح یااله معرفت باب: اند فرموده( رض)یاصفهان یرزایم مرحوم

 اساس. ( 12480 شماره  و 12455 شماره ،یاصفهان یرزایم. )عقل باب نه و باشد یم

.) لم و انّ برهان نه است عبادت زین آن قیطر که است یفطر معرفت بر شارع دعوت

 همان. اللم و االن البرهان ال  العباده قهایطر و.  هیالفطر معرفته یال الشارع دعوه اساس

 تذکر و هییتنب به ازین فقط یفطر معرفت( 23 ،22 ،14 صص رد نیچن هم و 28

 اوری تنها و عالم مبدا متوجه د،یشد ترس حالت در انسان که آنگاه مثال( 24 همان)دارد

 .است یفطر معرفت همان نیا شود یم خود

 داند یم کم اریبس میمستق صورت به خداوند معرفت در انسان عقل سهم دگاهید نیا در

 چیه به رد،یگ یم کار به یاله معرفت در را فکر یروین و عقل تا انسان تاس معتقد و

 است نیا  خداوند معرفت باب در عقل بینص. شود  ینم لینا خداوند شناخت به زانیم

 خدواند وجود به اعتقاد یعنی ل،یتعط از خروج. سازد خارج هیتشب و ینف حد از را او که

 ینف ای واجب وجود ینف مقابل در است، خداوند به معرفت درجه نیاول که او کماالت و



 127 کیتفک مکتب و یمجلس عالمه دگاهید از اهلل معرفت                                                                                    

 نیا به زین هیتشب حد از خروج. است لیتعط یمعنا به که او کماالت از یبرخ ای همه

 معناست نیهم لوازم از. ندارد شباهت مخلوقات از کدام چیه به خداوند که معناست

 حواس با نه و است ادارك قابل یظاهر حواس با نه متعال خداوند که نیا به اعتقاد

 و اسماء و ستین مجاز واجب ذات در تفکر که نیا زین و یقلب توهم و فهم با نه و یباطن

 او ستین برهان روش ،ینب دعوت روش کیتفک اهل نگاه در. است یفیتوق او صفات

 مجهول یخدا یسو به نه خواند؛ یم فرا یاول فطرت به معروف یخدا یسو به را مردم

 به یعلم ی احاطه نیع ،یاصطالح برهان چنانچه هان؛بر قیطر از و مشکوك و

 .است یبشر توهم و لیتخ و ادارك از برتر که ییخدا خداست؛

 است یضرور و یفطر معروف یخدا به عقول یادآوری و نفوس هیتنب ،ینب دعوت اساس

 نینخست که اوست پرستش و اقرار و میتسل یعنی ،یلغو یمعنا به عبادت راهش و

 اگر(  31،27صص ،یاصفهان یرزایم. )است یذات واجبات قیمصاد هما و یذات واجب

 به را مردم دیبا خداوند  ابتدا بود، یم واجب عقال مردم بر یبرهان و یاکتساب اهلل معرفه

 یحال در نمود، یم مانیا به دعوت را آنها سپس کرد، یم دعوت یبرهان معرفت لیتحص

 آشکار و ظاهر که ییخدا خواند؛ فرا یرضرو و یفطر معروف یخدا یسو به را مردم که

 یمعنا ،یاکتساب ریغ یضرور و یفطر معرفت نیهم و است مخلوقات ی همه یبرا

 نیبنابرا(  23-22 ص نیشیپ.) دارد یتناف کسب با یتجل رایز. است یمتعال یخدا یتجل

 که معتقدند کیتفک اهل. ینظر و یاکتساب نه است؛ یضرور و یفطر خداوند معرفت

 براساس چون داند یم شده رفتهیپذ و مسلم یامر را خداوند معرفت ابتدا از اکرم ینب

 که نیا جز است؛ دهیآفر خدا به عارف را مردم خداوند ،یقطع سنت و کتاب نصوص

 دچار و غافل یفطر معروف و قتیحق نیا از عالم؛ نیا بر نهادن قدم از پس یبشر ارواح

. اند شده فرستاده رفته ادی از معروف نیا یادآوری یبرا امبرانیپ و گردند یم یفراموش

 اقامه برهان آن اثبات یبرا سپس داده، قرار مجمل و مشکوك ی امر را خداوند فالسفه

 همه نزد که اند دانسته یفطر و یضرور یامر را خداوند ابتدا از ایانب اما ند،ینما یم

 (34ص نیشیپ.) است دیترد قابل ریغ و روشن و معروف
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 یاکتساب معرفت.  یاکتساب و ینظر نه است، یضرور و یفطر یامر خدا معرفت نیبنابرا

 ینم را متعال یخدا است؛ نبوده ایانب کار اساس ، آن اقسام ی همه به و ییمعنا هر به

 زدودن با جز معرفت و است معرفت حجاب برهان، رایز. شناخت برهان قیطر از توان

 یذهن صورت دیمف تنها برهان و آمد نخواهد تدس به دل صفحه از معقوالت و معلومات

 (27 ،22 صص یاصفهان ییرزایم.) است معرفت حجاب خود که است

 تنها ارائه یبرا دگاه،ید نیا کیتفک دگاهید از خداوند شناخت یبرا ممکن راه تنها 

 به عارف، چه و لسوفیف چه دانشمندان، از کی چیه که یخداشناس یبرا ممکن قیطر

 واجب کنه به لین و معرفت کیتفک دگاهید مطلوب معرفت ار منظور. اند هنشد لینا آن

 به ابتدا از نیریسا که است نکته نیهم از یناش معرفت یها روش همه ینف و است

 چیه آنها نیبنابرا اند داشته نظر در را واجب کنه به دنیرس امتناع یادعا صراحت

 دگاه،ید نیا در یفطر یداشناسخ بر دیتاک. اند نکرده کسب واجب شناخت در یسهم

 خداوند شناخت یبرا را یمعرفت یها دستگاه که است نیا جهت به زیچ هر از شیب

 ص ،یاصفهان یمهد رزایم.) دهد جلوه الزم ریغ و یانحراف یکل طور به ای آمد ناکار

 (12412 شماره یرضو قدس آستان اسناد مرکز.98

 و است خداوند لهیوس به فقط خداوند یرفمع که لیدل نیا به است، فیتعر خود خداوند

 هر که شده ارائه دگاهید نیا در یریتفاس است، نمانده یباق گرانید یبرا یسهم چیه

 . است گرفته خود به مطلق وجهه گرید شده ارائه ریتفس لحاظ عدم با ریتفس

 :است ریدا کیتفک بزرگان لسان در مطلب نیا یبرا عمده ریتفس دو

 یفطر و یذر معرفت( الف

 یقیحق معرفت ای ذات به ذات معرفت( ب

 و علم به مفطور انسان که است نیا خداوند یفیتعر خود یبرا ریتفس نیتر عمده( 1

 که است نیا یفطر معرفت ریتفس است شده دهیآفر علم نیا بر و است خداوند شناخت
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 ها آن و کرده یمعرف یذر یها انسان به را خود خداوند نوبت نیچند نیشیپ عوالم در

 مطلب نیا بر. اند نموده فراموش را حق تیرو اگرچه اند، کرده نهیمعا را خداوند انیبالع

 عرفاء العباد خلق اهلل ان» : است شده اقامه یقطع و متواتر اتیروا و کتاب نصوص یادعا

 بر یکودک هر پس  «حنفاء عرفاء نیکمل خلقوا قد فهم ائه،یباوص و بل ه،یبنب و بل به،

 ییرزایم.) کنند یم یاداوری ها آن به را همان اءیانب و شود یم زاده یفطر معرفت

 حجاب در یموانع اثر بر ، بوده خداوند خود آن فاعل که معرفت نیا 85 ص یاصفهان

 نیا و شود زدوده موانع دیبا صرفا آن ییشکوفا یبرا. است شده واقع یفراموش و غفلت

 راستا نیا در تواند یم که است مساله سه ملع در. ردیگ یم انجام هیتنب با فقط کار

 . اتیآ به تذکر رسل، ارسال وجدان، باشد داشته نقش

 شیخو ذات با را خود خداوند که است نیا خداوند یفیخودتعر یبرا ریتفس نیدوم( 2

 فیتعر گرانید به را خود نیشیپ عوالم در خداوند که نیا بر عالوه:  است کرده یمعرف

 را خود ذات زین ایدن عالم در. است نهاده عهیود به یخداشناس انسان هر نهاد در و کرده

 که است خداند یسو از فیتعر نیهم. است کرده یمعرف ذات با را ذات البته و فیتعر

 یم لینا یاکتساب معرفت به را انسان و نوردد یم در را انسان ییتوانا تیمحدو مرز

 لهیوس نیا به عبد و شود یم عبد بصر و سمع حق که است یا مرتبه همان نیا. سازد

 به مختص معرفت نوع نیا. را مخلوقات ریسا هم و بشناسد را خداوند هم تواند یم

 . انسان هر نه است بندگاه از یبعض

 عبد سمع و بصر خداوند یوقت رایز است، باطل یاکتناه معرفت امتناع اساس، نیا بر

 .شود یم یمعرف شیخو ذات لهیوس به اوندخد و ردیگ یم انجام یراحت به کار نیا شود،

 دو به توان یم یفطر امور. معتقدند یفطر یخداشناس به ک،یتفک مکتب اصحاب پس

 دارند باور فطرت به که آنها اساس نیهم بر کردو میتقس ها نشیب ای ها شیگرا دسته

 یعنام به را آن یا دسته و خداوند یفطر شناخت یمعنا به را یا دسته:  اند دسته دو

 .دانند یم خداوند به یفطر شیگرا
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 از, دیگر تعبیر به. دارند مختلفى هاى دیدگاه نیز فطرى خداشناسى به قائالن

 و مبانى بر هریک که دارد وجود مختلفى تفسیرهاى و تقریرها نیز فطرى خداشناسى

 که جا آن از( 31ـ 30ص 1374 مهر، یدیسع.) است استوار خاصى هاى فرض پیش

 تحت نیز را فطرى خداشناسى توان مى, کنند مى تقسیم حصولى و حضورى به را علم

 دو فطرى خداشناسى, بندى تقسیم یک در عبارتى به ;داد قرار مقوله دو این از یکى

 ;حصولى علم با خدا فطرى شناخت و حضورى علم با خدا فطرى شناخت: است قسم

 این و است انسان رىفط خدا شناخت که معناست این به حضورى فطریِ  خداشناسى

 معلوم حضور به را حضورى علم آنها. است حاصل انسان براى حضورى نحو به شناخت

 علم درباره نتواند تأویل و تفسیر بدون, معنا این شاید گرچه, کنند مى تعریف عالم نزد

 به علم از قسم این و حضورى علم مشترك ویژگى اما, کند پیدا تحقق خداوند به

 صورت, دو این از کدام هیچ در که است این, اند نامیده حضورى علم را آن که خداوند

 خداشناسى. دارد وجود واسطه بى ارتباط نوعى بلکه ندارد، دخالتى مفهوم و ذهنى

 فطرى خداشناسى. است خداوند به فطرى حصولى علم داشتن معناى به حصولى، فطریِ

 مى فطرى را( دارد وجود خدا) زارهگ که معنا این به است، تصدیق مقام به ناظر, حصولى

  نمود ارائه توان مى تفسیر دو کم دست گزاره، این بودن فطرى معناى درباره اما. داند

 گزاره این که معناست بدین گزاره این بودن فطرى که این یکى( 13ص1374 برنجکار،)

 و( است محال نقیضین اجتماع) چون قضایایى ردیف در و است منطق اولیات جمله از

 آن به گزاره این بودن فطرى که این دیگر. گیرد مى قرار(, است جزء از تر بزرگ کل)

 آنها نمودن تصدیق که قضایایى یعنى ;است منطق فطریات جزء گزاره این که معناست

 استدالل, محمول و موضوع تصور با که هستند اى گونه به ولى, است استدالل نیازمند

( معها قیاساتها التى قضایا) زمره از, اصطالح به و آید مى هنذ به خود خودبه, نیاز مورد

 هستند

 : از عبارتند ر،یتقر سه نیا و است تصور قابل یفطر یخداشناس از ریتقر سه

 . خداوند به یفطر یحضور علم داشتن یمعنا به یفطر یخداشناس(1
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 .است نطقم اتیاول جز «دارد وجود خدا»  گزاره که معنا نیا به یفطر یخداشناس(2

 .است منطق اتیفطر جز دارد وجود خدا گزاره که معنا نیا به یفطر یخداشناس(3

 که  را مسئله این آنها. دانند مى فطرى خداشناسى معناى به را فطرت, تفکیک اهل

 و رد باشد شناخت توان یحت ای و خدا به دهیعق ای یفطر ییخداگرا یمعنا به فطرت

 اما شود؛ یم حاصل شناخت تبع به دهیعق و شیگرا که دمعتقدن البته،. کنند یم انکار

 شناخت از یا گونه فطرت آنها، نظر از. دانند یم دهیعق و شیگرا از ریغ یزیچ را فطرت

 از ریغ یزیچ را یفطر امر از خود مراد آنها( 117 ص1415 ،یانجیم یملک.) است

 برنجکار،) دانند یم یهیبد به کینزد امور و( منطق اتیفطر)  یثانو یهیبد ،یاول یهیبد

 و یحضور از اعم)  آن مصطلح یمعنا به علم را یفطر شناخت و.( 131ص 1374

 علم نه) خدا، فطرى معرفت که کنند مى بیان صراحت، به آنها. .  دانند ینم( یحصول

 برتر شناختى و معرفت بلکه آن، مصطلح معناى به حضورى علم حتى نه و است حصولى

 نمى بشرى علوم معمول تقسیمات در لذا و است بشرى عادى علوم از واالتر و

 (141 ص همان)گنجد

 از خارج را معرفت نیا کیتفک مکتب روانیپ است؟ شناختى چگونه شناخت این پس

 به نسبت یمفهوم شناخت که معتقدند آنها( 141 همان. )دانند یم میمفاه قالب و قاب

 گونه هر داشتن. داشت ذهن در یممفهو خداوند از توان ینم و ستین ممکن خداوند

 عقل با انسان گر،ید یعبارت به(  145 و 144 ص همان. )است ناممکن خداوند از تصور

 یم سخن خداوند درباره چگونه پس است، نیچن اگر. بشناسد را خداوند تواند ینم خود

 به و مییبگو سخن او مورد در میتوان ینم میباش نداشته خداوند از یمفهوم اگر م؟ییگو

 .بود خواهد معنا یب خداوند درباره ما سخن گر،ید عبارت

 بودن یفیتوق افت،ی اشکال نیا  یبرا کیتفک اهل نظرات انیم از بتوان دیشا که یپاسخ

) دانند یم یفیتوق را یااله صفات و اسما ک،یتفک مکتب روانیپ. است یااله یاسما

 بودن یفیتوق یمعنا(  161 – 160 ص  زین و 103 و 102ص ،یاصفهان یمهد رزایم



 1396پاییز و زمستان  پنجم، ، شمارهسوم، سال  معاصر حقوق و فقه   132

 

 است، درست خودمان نظر به که یلفظ هر با میتوان ینم ما است نیا صفات و اسما

 به او درباره میدان یم خداوند درشان که یصفت ای اسم هر و مییبگو سخن خدا درباره

 در که یصفات و اسما به دیبا خداوند یبرا صفات و اسما ،یریکارگ به در بلکه م،یریگ کار

 به یااله مقدس ذات درباره را آنها تنها و میکن بسنده است، شده ذکر اتیروا و آنقر

 .ناظرند یخارج قیحقا به میمستق طور به الفاظ نیا که باورند نیا بر آنها. میبر کار

 .ریتعب راه و فیتوص راه: شود یم برده نام یخداشناس در مکتب دو و راه دو از نجایا در

 روش در اما شود، یم یمعرف تصورات و میمفاه قیطر از خداوند ف،یتوص روش در

 ،یمفهوم یها شناخت گاهیجا تنها. کنند یم داللت یخارج ذات بر صفات و اسما ر،یتعب

 یمفهوم ریغ شناخت کی ،یفطر شناخت چون و ،یشناخت گونه هر نه البته است؛ ذهن

 چه آن تبیین و ثباتا در ها تفکیکى.  ها یکیتفک ذهن در نه دارد یجا قلب در است،

 توسط تواند یم خدا معرفت نیا انکار در. کنند مى استناد بسیارى روایات به, شد گفته

 یم استناد عمران آل 173 و 172 لیقب از یاتیآ و اتیروا به باشد، تصورات و میمفاه

 پیروان.  اند آورده یم حساب به یآدم شهیاند و عقل دسترس از دور را خداوند که کنند

 و( ص)پیامبر از که احادیثى چنین هم و ها آیه این به استناد با تفکیک تبمک

 شده معتقد( ذر عالم) یجهان وجود به,است شده روایت, ها آیه این تفسیر در( ع)امامان

 آنها به را خود خداوند و شدند خلق یذرات صورت به جهان آن در ها انسان که اند

 اتمام آنها با لهیوس نیبد تا گرفت اقرار خود پرودگار بر آنها از سپس و کرد یمعرف

 از برخى سوى از( ذر عالم) مذکور جهان بر دال روایات درباره تواتر ادعاى. . کند حجت

, مسلمان اندیشمندان از برخى که است شده بیان نیز و است شده مطرح تفکیک اهل

.) اند دانسته مى دین ضروریات و مسلمّات از یکى را دنیا از پیش جهانى وجود به اعتقاد

 و خاستگاه, است شده گرفته انسان از ذر عالم در که پیمانى( 138 ص 1374 برنجکار،

, جهان آن در خداوند ;است تفکیک اهل سوى از شده ادعا فطریِ  شناخت سرچشمه

 اما است همراه نیز جهان در آدمى با شناخت این و است شناسانده انسان به را خود
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 آن از انسان و ردیگ یم قرار غفلت پرده در شناخت نیا شود، یم متولد انسان که یزمان

 (.7ص, اصفهانى مهدى رزایم.) ستین آگاه

 که معنا نیا به است، طیبس یامر شناخت، نیا که است نیا یفطر معرفت گرید یژگیو

 دیبا طیبس معرفت نیا. ندارد یآگاه دارد، یمعرفت و شناخت نیچن که نیا به آن دارنده

 داشته یپ در یا یعلم ثمره تا گردد آگاه آن به انسان یعنی شود، بدل مرکب معرفت به

 .باشد

  کیتفک اصحاب دگاهید از یفطر معرفت به تذکر یهاراه.6

 روش ها راه نیا مجموعه که است ممکن یمختلف یها راه از طیبس معرفت نیا بیترک 

 .شوند یم دهینام تذکر یها

 26ص, همان -.) ردیگ یم صورت امبرانیپ دست به که است یاداوری تذکر یراهها از(1

 را ها انسان دارند فهیوظ آنها بلکه ست؛ین خدا وجود بر استدالل امبرانیپ فهیوظ(  27 ـ

 خداوند رو، نیهم از. دهند توجه هستند، آن واجد خودشان که یا یفطر معرفت به

 را اسالم امبریپ( 21 هیآ(, 88) هیغاش سوره) «مذکر انت فذکرانما»  فهیشر هیآ در متعال

 .است کرده یمعرف ذکر را میکر قرآن و دهینام مذکر

 از انقطاع. است انقطاع سازد، یم آگاه یفطر معرفت به را یآدم که یگرید امور از( 2

 معرفت متوجه و رود کنار یآدم چشم شیپ از غفلت پرده شود یم موجب تعلقات

 .گردد ،شده نهاده اش درون در که یا یفطر

 موجودات که جا آن از. است خداوند مخلوقات در تامل و تفکر تذکر، یها راه گرید از(3

 غفلت مورد یفطر معرفت یآدم شود یم موجب آنها در تامل هستند، خدا یها جلوه

. است متفاوت یفلسف تعقل با کند یم سفارش آن به قرآن که یتعقل. آورد ادی به را خود

 قرآن نظر مورد تعقل یول شود، یم انجام مجهول یذهن امور کشف یبرا یفلسف تعقل

 تعقل. مجهول کشف یبرا نه است، غفلت مورد و معلوم امر به توجه و غفلت رفع یبرا
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 یامر از ی،تصور یکل میمفاه نیا از استفاده با و است یذهن اتیکل متوجه تنها یفلسف

 تنها نه قرآن، نظر مورد تعقل اما. دپرداز یم زین آن وود اثبات به و دهد یم ارائه مجهول

 .ندارد سروکار یذهن مفهوم با اساس از بلکه ،یکل میمفاه با

 نیا در عبادت، از مقصود. است(  192همان ،1371 برنجکار،) عبادت تذکر، گرید راه(4

. ردیگ یم بر در را خداوند از یفرمانبردار و اطاعت نوع هر که است آن عام یمعنا جا

 ممکن که یاشکال. شود یم یفطر معرفت به توجه و تذکر موجب معنا، نیا به عبادت

 و دارد قرار خدا شناخت از پس مرحله در عبادت که است نیا د،یایب ذهن به است

 که گفت دیبا اشکال نیا به پاسخ در. باشد یفطر معرفت مذکر تواند ینم نیبنابرا

 است درست. است مختلف اتدرج و مراتب یدارا و یکیتشک معرفت کی ،یفطر معرفت

 تواند یم فرد نیهم اما داراست، را معرفت از یا مرتبه دارد، مانیخداا به که یکس که

 افتنی شدت در عبادات شک، یب و آورد، دست به را یفطر معرفت از یباالتر درجات

 (.171ص همان،.) موثرند آن درجات تکامل و یو یفطر معرفت

 که است این, تفکیک مکتب پیروان ادعاى بنابه, رىفط معرفت هاى ویژگى دیگر از(5

 شناساندن از فطرى معرفت, گردید بیان که طور همان. است خداوند صنع معرفت این

 خداوند دست به, شناساندن این که گیرد مى سرچشمه, ذر عالم در ها انسان به خداوند

 1371 نجکار،بر.) ندارد فطرى معرفت ایجاد در نقشى هیچ آدمى و پذیرد مى صورت

 سلب انسان از نیز انانیّت قدرت حتى ،(ذر عالم) تعریف مقام در که جا آن از(  139ص

 تنها انسان و ندارد وجود فطرى معرفت کسب براى تکلیفى هیچ بنابراین, است شده

 تأیید در تفکیکى علماى(  50و49 ص 1374برنجکار.) است آن از تبعیت به مکلف

 افعال از هدایت آنها در که کنند مى استناد کریم قرآن از هایى آیه به خود سخن

 ص1374 برنجکار،.) ندارد نقشى آن در کس هیچ که آمده حساب به خداوند اختصاصى

 (123ـ114

  گیری جهینت 
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 دیتول ییتوانا عقل است معتقد یو که داد نشان عالمه نگاه در معرفت هینظر یبررس

 عقل که دیگو یم و داند ینم یدرست روش ار عقل بر هیتک عالمه و ندارد را معرفت

 درك دنبال به ذاتا خود که است یا گونه به انسان یاختراع ریغ و یفلسف ریغ و یعرف

 هیپا بر عالمه.  است مضرت و منفعت و  هالکت و نجات شقاوت، و سعادت شر، و ریخ

 و است اتیروا انکار و ذم مورد یفلسف و مستقل و منتزع عقل که کند یم انیب اتیروا

 خواهد نید بودن ریخ به قطعا که یهمگان و ساده عقل انداختن کار به بر تنها اتیروا

 است معتقد عالمه.  اند کرده دیتأک رساند خواهد خدا صفات و وجود به را انسان و دیرس

  تدریجی معرفت نیا و شودمی القا بندگان قلوب به خداوند طرف از معارف همه که

 درجه به انسان اینکه تا گردد می کامل یا زیاد و کم طاعات و عمالا سبب به و است

 بزرگ نگاه در. دارند مشابه ینظر هم کیتفک اهل هینظر نیا کنار در. رسد می یقین

 انیم نیا در عقل و است اهلل باب متعال خداوند معرفت باب یاصفهان یرزایم یعنی آنان

 زین آن قیطر که است یفطر معرفت بر عشار دعوت اساس آنان نگاه در. است نقش فاقد

 میمستق صورت به خداوند معرفت در انسان عقل سهم دگاهید نیا در. است عبادت

 یم معارف اصحاب. دانند یم یضرور و معرفت را ایانب دعوت اساس و داند یم کم اریبس

 خداوند  ابتدا بود، یم واجب عقال مردم بر یبرهان و یاکتساب اهلل معرفه اگر که ندیگو

 یم مانیا به دعوت را آنها سپس کرد، یم دعوت یبرهان معرفت لیتحص به را مردم دیبا

 که گفت دیبا اساس نیا بر. شود ینم افتی نید در یامر نیچن که آن حال و نمود

 یا گونه به شود یم احساس یخاص یکینزد معارف اهل نظر و اخبار اصحاب نظر انیم

 .یفطر معرفت بر دیتاک و توجه آن و دانست یکی را انیجر دو هر نظر دیبا که
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